
Ulrika Kluge – Årets Chef i VGR
Ulrika Kluge fick motta utmärkelsen Årets Chef inom VGR på den regiongemensamma chefsdagen, den 18 oktober. Inför tusen
chefskollegor fick hon ta emot blommor, diplom och en prischeck på 20 000 kronor av regiondirektör Ann-Sofi Lodin och
personaldirektör Marina Olsson.

– Jag var överväldigad av känslor när jag fick reda på att jag blivit utsedd till Årets Chef 2017 inom Västra Götalandsregionen, säger Ulrika
Kluge. Jag känner det som en kärleksförklaring från mina medarbetare och min primärvårdsområdeschef.

Ulrika Kluge har sedan 2014 lett Partilles vårdcentral. Hon kom till en vårdcentral som plågades av stora problem och exempelvis hade
vårdcentralen endast en läkare. Hon började ett omfattande och ihärdigt rekryteringsarbete och idag har vårdcentralen fem, snart sex,
distriktsläkare och fem ST-läkare. Dessutom har Ulrika Kluge också rekryterat ett stort antal sjuksköterskor och psykologer.

I dag har Partille vårdcentral framtidsutsikter. Så var det inte när Ulrika Kluge började. Fortfarande behövs fler läkare för att öka
tillgängligheten, men nu är de på god väg att uppfylla målen.

– Jag har dock inte varit ensam i mitt arbete, säger Ulrika Kluge. Jag har haft bra stöd i form av PVO-chefer, HR, min ledningsgrupp,
utvecklingsledare och organisationskonsulter, men framförallt genom den fina personalen som har varit mottaglig för mitt ledarskap.

Denna vecka har Ulrika Kluge börjat ett nytt chefsjobb på Kungälvs sjukhus. Hon kommer att gå in i ett delat ledarskap som vårdenhetschef på
medicinklinikens avdelning 7.

– Det ska bli spännande att återvända till sjukhusmiljön igen och speciellt i ett delat ledarskap som jag tror blir mycket bra, säger Ulrika Kluge.
Att bli nominerad till Årets Chef är bland det största som hänt mig och det hände efter att min uppsägning redan var känd. Det gör det hela
ännu mer speciellt och jag tackar chefer och medarbetare för förtroendet de visat mig. 


